
KROATIA ESPERANTO-BIBLIOTEKO - KIA KAJ KIAM?

La frontpaĝa bildo prezentas unu el la plej grandaj Esperanto-bibliotekoj, 
tiun de t -.oerantoAsocio de Britujo en Londono, fakte ĝian duan ĉambron.



REDAKCIANOJ, 
KUNLABORANTOJ 
KAJ KORESPONDANTOJ,

Iom post iom ni atingas la re
gulan eldonritmon, kaj ja estas ne 
tro optimisme esperi, ke en 1991 
nia revuo aperos sen prokrastoj, 
kaj jam ekzistas klaraj intencoj pri 
ses numeroj jare.

Reagoj de la kunlaborantoj 
plioftiĝas, kaj fariĝas klare ekzisto 
de malgranda reto de niaj ĵurna
listoj. ŝajne la tekstoj ankaŭ io
mete provokas vin legi. Ĉar pluraj 
telefonis al la redaktoro, kaj skri
bis al Kroatia Esperanto-Ligo pri 
ioma pliboniĝo. Nu, prefere ni lasu 
al postaj jaroj prijuĝi la realecon 
de tiuj asertoj.

Momente plej gravas, ke viaj 
tekstoj por la 4-a numero alvenu 
al la ĉefredaktoro maksimume ĝis 
la 15-a de novembro, ĉar tiu nu
mero ne rajtas malfrui. En ĝi 
aperos kompletaj programoj pri 
Esperanto-semajno okazonta ĉirkaŭ 
la Zamenhofa tago en Zagreb.

POR PLI FACILE PLANI 
VIAN ALIĜON, NOTU, KE ...

de la 14-a — 16-a de decembro:
— okazos Seminario por aktivuloj 
de Esperanto-societoj

la 15-an de decembro:
— okazos ekzamenoj A, B kaj C 
(pli detale en „Kalendaro")

la 16-an de decembro:
— okazos kvizo pri la temo „Tibor 
Sekelj". Viajn teamojn aliĝu kaj 
informojn jam nun petu ĉe KEL.

uEIilpO
ZAGREB - 1990. 10.30.

broj / numero 46 
godina / jaro: XI .

broj primjeraka/ekzempleroj: 1000 
osnivač i izdavač / 

fondinto kaj eldonisto
Savez za esperanto Hrvatske 

Kroatia Esperanto-Ligo

članovi uredništva / redakcianoj:
Marija BELOŠEVIĆ, 

Višnja BRANKOVIĆ, 
Vukašin DIMITRIJEVIČ

Josip PLEADIN, 
Radoslav ŠKALAMERA

glavni i odgovorni urednik I 
Ĉefredaktoro

Josip PLEADIN

grafičko uređenje I grafika aranĝo 
Josip Pleadin

savjet glasila / konsilantaro
Josip BRKANAC, 

Milan KOČIŠ (predsj./prezidanto) 
Irma KOVAČIĆ, 

Ivo OSIBOV,
Ivica ŜPOLJAREC

adresa redakcije I redakcia adreso: 
Savez za esperanto Hrvatska 

(za „TEMPO”)
Amruševa 5/I, 41000 ZAGREB 

tel. (38) 041/424-660 
žiro-račun: 30102-678-4863

adresa urednika / 
adreso de la ĉefredaktoro

Josip Pleadin, B. Markača 1,
43350 Đurđevac

tel. (043) 814-630

izlazi tromjesečno 
aperas 4-foje jare

cijena primjerka I 
prezo de unu ekzemplero

8,00 dinara/dinaroj

godišnja pretplata / jarabono
30,00 dinara / dinaroj

tisak / presis:
Josip Pleadin — Đurđevac

„TEMPO" primaju svi članovi Saveza 
za esperanto Hrvatske s uplaćenom 
članarinom za tekuću godinu.

Po mišljenju Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SRH. broj
2788/1-1980 od 16. 04. 1980. godine, časopis Saveza za esperanto Hrvatske „Tempo”
oslobođen je poreza na promet proizvoda.



Kroatia Esperanto 
biblioteko

Verŝajne la 11-a kunsido de KEL-prezidantaro, okazinta la 29-an de sep
tembro estis unu el la enhave tre riĉaj kaj vizite tra amasaj. El plurhora kunsi
dado, grandan parton okupis diskutoj pri Esperanto-biblioteko, kiu devus esti 
fondita en Zagreb. La membroj de KEL-prezidantaro ricevis plurpaĝan materi
alon kiu konsistis el „Raporto pri fondo de Kroatia Esperanto-Biblioteko", 
„Projekto pri ellaboro de datumbazo por Esperanta biblioteko" kaj „Financa 
plano de Kroatia Esperanto-Biblioteko por 1991-a jaro".

Ĉar la longa diskuto ne donis kontentigan rezulton, estis elektita komisi
ono kiu devis renkontiĝi la 8-an de oktobro en Zagreb kaj pridiskuti nur tiun 
punkton de la tagordo. Pro pluraj kialoj la kunsido ne okazis (forestis la komi
sionanoj), kaj ĉar ankaŭ mi estas kunkulpa pri ĝia neokazigo, jen aldone miaj 
pripensoj pri la biblioteko. Mi esperas, ke ankaŭ aliaj partoprenos la diskuton 
por trovi kontentigan solvon, kies frukto estos — la biblioteko. Kaj ĉar temas 
pri la afero grava por la tuta kroatia movado, mi proponas ke ĉio okazu publike, 
kun partopreno de ankaŭ aliaj esperantistoj kaj fakuloj.

La tuta problemo pri la biblioteko aperis, ĉar ekzistas du projektoj kun du 
plenumantoj kaj la vojoj diferencas, la celoj similas, sed oni devas trovi komunan 
solvon. Nome, la unua projekto apartenas al Zagreba Esperanto-Ligo (ZEL), 
kaj la dua al Kroatia Esperanto-Ligo (KEL).

En ĉi tiu numero de „Tempo" ni donas konsiderindan spacon al la prezen
to de la materialo kiun KEL-prezidantaro pritraktis en sia kunsido la 29-an de 
septembro, kaj ni esperas pri viaj reagoj, precipe pri la reago de ZEL-prezidan- 
taro, por povi kritike observi ĉiujn detalojn.

Josip Pleadin
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IZVJEŠTAJ O OSNIVANJU 
HRVATSKE ESPERANTSKE BIBLIOTEKE

Knjiga je za esperantiste uvijek bila od izuzetne važnosti, jer, za razliku od 
drugih jezika, esperanto najvećim dijelom ovisi o pisanoj riječi. Esperanto, jerzik 
ravnopravne komunikacije među ljudima različitih nacionalnosti, osim u povre
menim susretima, samo zapisanom riječju dopire do svojih štovatelja i govornika. 
Veliki esperantski entuzijasti skupljali su i skupljaju knjižno blago u biblioteke. 
U svijetu poznate su esperantske biblioteke u Londonu, Roterdamu, Beču, 
Budimpešti i drugdje.

U Zagrebu ne postoji biblioteka već nekoliko većih i manjih kolekcija 
knjiga. To su:

1. biblioteka Gjivoje
2. biblioteka esperantskog društva „Bude Borjan"
3. kolekcija u biblioteci „B. Adžija" — vjerojatno izgubljena
4. arhiva IKS-a
5. privatne kolekcije

Niti jedna kolekcija nije adekvatno obrađena i dostupna javnosti, osim 
djelomično biblioteke „Bude Borjan". Niti u jednoj biblioteci se ne vode nika
kve dodatne aktivnosti, čak ni sustavna nabava knjiga. Maksimum obrade je 
katalog u biblioteci „B. Borjan", koji je napravljen 1980. i koji se ažurira poda
cima o nestalim i novim knjigama.

Već duže vrijeme u KEL-u i ZEL-u postoji ideja objedinjavanja tih kolek
cija, prostorno i obradom, u jedinstvenu, adekvatno stručno obrađenu biblio
teku. Na prethodnoj sjednici predsjedništva, dobili smo zadatak ispitati aktu
alno stanje, saznati što je sve neophodno poduzeti za osnivanje i predložiti 
adekvatni projekt. Nakon konzultacije inicijalna grupa je odlučila pokrenuti 
akciju, ispitati realno stanje, izraditi projekt i predložiti predsjedništvu neop
hodne odluke.

Nakon tromjesečnih aktivnosti i obavljenih konzultacija, možemo zaklju
čiti da je za stručnu obradu postojećeg fonda i osnivanje Hrvatske esperantske 
biblioteke potrebno:

1. PROSTOR ZA BIBLIOTEKU
— idealno rješenje bile bi prostorije u Amruševoj 5, ali zbog poznatih 

problema, trenutno je sve neizvjesno
— u slučaju da se biblioteka službeno osnuje po svim pravilima SlZ-a 

kulture (odnosno adekvatnog fonda u osnivanju), moguće bi bilo 
tražiti prostor i sredstva od grada ili Republike
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— moguće je potražiti smještaj u okviru neke postojeće, neesperantske 
biblioteke

— problem prostora za biblioteku se može rješavati u sklopu prostora za 
KEL, iznajmljujući adekvatni poslovni prostor

— kao nužni smještaj, u slučaju iseljenja iz Amruševe, kao spremište mogu 
poslužiti privatne prostorije

2. OPREMA ZA BIBLIOTEKU
— od skromne dotacije za biblioteku za ovu godinu od 10.000,00 dinara, 

KEL je kupio police za knjige a potrebno je još platiti i minimalni ho
norar za izradu potrebne stručne dokumentacije za osnivanje biblio
teke (projekt za osnivanje, zahtjev za financiranje i zahtjev za kompju
terski program)

— stolove, stolice, pisaće mašine i si. KEL već posjeduje

3. KOMPJUTER
— KEL posjeduje Atari-kompjuter, ali da bi se mogla uspostaviti veza sa 

bibliotečnim i informacijskim sistemom u Nacionalnoj i sveučilišnoj 
biblioteci, potreban je IBM-kompatibilan kompjuter

— Terminološki Esperantski Centar, koji ima ured u Zagrebu i koristi 
kompjuter koji odgovara zahtjevina Nae. i sve. biblioteke, spreman ga 
je dati na korištenje.

4. KOMPJUTERSKA PROGRAMSKA PODRŠKA
— nakon neophodne konzultacije, smatramo najprihvatljivijim program 

ORACLE, čiju aplikaciju za biblioteke distribuira Nacionalna biblioteka
— nužne adaptacije sposobni su učiniti Fikret Cacan i Ankica Jagnjić

5. KOMPJUTERSKA I STRUČNA OBRADA FONDA
— kao neizostavni uvjet pokretanja bilo kakve akcije, smatramo neophod

nim da svi prihvate činjenicu da je za biblioteku najvažnija KVALIFI
CIRANA STRUČNA OSOBA koja bi trebala vršiti obradu i vođenje 
biblioteke, lako se mnogi esperantisti neće s time složiti, mi smatramo 
da se Esperanto može naučiti relativno brzo i smatramo da će esperanti
sti bibliotekaru pružiti svu neophodnu pomoć u svladavanju neophod
nih znanja o esperantskoj kulturi i književnosti, ali da je STRUČNOST 
neophodna za kvalitetno vođenje biblioteke. U cilju pronalaženja 
adekvatne osobe, inicijalna grupa vršila je neslužbeno anketiranje među 
esperantistima, ali nije pronađena niti jedna osoba, esperantist i biblio
tekar, koji bi bio/bila spremna prihvatiti ovaj zadatak. Tek nakon tog 
zaključka potražili smo bibliotekare spremne naučiti sve neophodno za 
kvalitetno vođenje EPSERANTSKE biblioteke.
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— zbog veoma visokih stručnih sposobnosti (bivši radnik i sadašnji surad
nik Nacionalne i sveučilišne biblioteke, autor Bibliografije prevedenih 
djela na hrvatski jezik) i veoma korisnog doprinosa dosadašnjem toku 
osnivanja biblioteke (vidi projekt izrade baze podataka za biblioteku), 
kao i jednog od najpogodnijih kandidata, predlažemo Fikreta CACA- 
NA

— pošto je do sada sve učinjeno bilo samo priprema za osnivanje, sve od
luke i dogovori vođeni su na neformalni i neobavezujući način, pa su 
promjene i novi prijedlozi mogući i dobrodošli

6. POVEZIVANJE U BIBLIOTEČNI INFORMACIJSKI SISTEM 
HRVATSKE

— uvjet za to je izrada baze podataka (kompjuterskog kataloga), korak o 
kojem se mora razmišljati kao o cilju koji se mora dosegnuti

7. POVEZIVANJE U ESPERANTSKI BIBLIOTEČNI INFORMACIJSKI 
SISTEM

— u toku je osnivanje takvog sistema, na nivou 10-tak najvećih esperant
skih biblioteka, pa smatramo neophodnim da se u pripremi i osnivanju

. bude u toku najnovijih kretanja oko bibliotekarskih normi i zahtjeva 
u esperantskom bibliotečnom informacijskom sistemu

8. PRERASTANJE BIBLIOTEKE U DOKUMENTACIJSKO— 
INFORMATIVNI I KULTURNI CENTAR

— tek nakon sređivanja i izrade ozbiljnih i realnih projekata, krenimo u 
razvijanje širokih kulturnih aktivnosti, koje su i inače vezane uz biblio
teke

IZ PRIKAZANOG SLIJEDE ZADACI :

1. Izrada projekta — u toku, stručni dio je već obavljen i dostupan predsjedni
štvu. Projekt je izradio Fikret Cacan.

2. Zahtjev za osnivanje biblioteke nadležnom fondu ili instituciji. Osnova zahtje
va bio bi projek o osnivanju.

3. Zahtjev za dodjelu kompjuterskog programa od Nacionalne i sveučilišne 
biblioteke

4. Propagiranje biblioteke među esperantistima i informiranje o urađenim ak
tivnostima (djelomično urađeno u „Tempu")
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5. Prikupljanje i prihvat bibliotečne građe za formiranje osnovnog fonda

6. Pronalaženje rješenja prostora

U Zagrebu, 26. 09. 1990.
Materijal pripremila inicijalna grupa: 

Ankica Jagnjić, Neven Pufnik

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

PROJEKT IZRADE BAZE PODATAKA ZA 
ESPERANTSKU KNJIŽNICU

?. PREDRADNJE ZA IZRADU BAZE:

Osnivanje kompjuterske baze poda
taka na osnovi knjižnog fonda pretpostavlja 
strojnu obradu knjiga u posebno izrađenom 
Hi prilagođenom programu. Brojne su pred
nosti ovako uređene knjižnice ispred klasič
no uređenih knjižnica:

— operativnost (lagan i brz pristup 
svim bitnim podacima u knjižnici bez 
posezanja u fond),

—standardiziranost (ujednačena ob
rada i prikaz knjiga i podataka Sto isklju
čuje multipliciranje naslova, a omogućava 
-planiranje nabave po različitim kriterijima 
zastupljenosti),

— komunikativnost (jednostavno po
punjavanje i širenje baze, izrada tiskanoga 
kataloga i raznih kataloga s listićima, do
stupnost korisnicima s najrazličitijim inte
resima, ispis rezultata pretraživanja) itd.

Odabrani se program za organizaciju 
baze podataka (ORACLE Hi neki drugi) 
može dograditi za potrebe knjižnice, testi
rati na uzorku od 50 knjiga iz vašega fonda 
te uspješno demonstrirati. Dogradnja bi 
nužno obuhvaćala:

— softvvarsku komunikaciju s UNi- 
MARCOM, standardnim strojnim zapisom 
za bibliografsko-kataložnu građu,

— izradu posebnih maski za unos 
podataka, ispis listića i rezultata pretraživa
nja te doradu više izbornika radi veće 
uslužnosti programa.

II. OBRADA KNJIŽNOG FONDA

Stručno-bibliotečna se obrada knjiga 
dijeli na sadržajnu i formalnu obradu.

Sadržajna obrada knjiga obuhvaća:
— klasifikaciju građe (razrada struč

nih skupina, smještanje naslova u određene 
stručne skupine, davanje stručnih oznaka),

— izradu predmetnica (predmetne se 
oznake izvlaže iz sadržaja građe a ne iz 
naslova Hi podnaslova, te najvliže ukazuju 
na predmet građe).

Odabrali smo najzastupljeniji klasifi- 
kacijski sustav UDK (Univerzalna decimalna 
klasifikacija) što osigurava snimak fonda 
prema stručnim skupinama, planiranje na
bave, pretraživanje fonda po sadržaju gra
đe pomoću predmetnih oznaka, izradu 
bibliografija. Klasifikacijom knjižne građe 
fond postaje pregledniji budući da se s po
moćnim brojevima može zadati oznaka za 
jezik (esperanto) i za oblik (udžbenici, 
vježbenice i si).

Formalna obrada knjiga označava:
— katalogizaciju građe (kompjuterski 

unos i obrada građe prema ISBD, među
narodnom standardu za bibliografsku obra
du i Unimarcu, standardu za strojno čit
ljivi zapis).

Kataloški standard ujednačava opis 
različite građe s čime postaje preglednija i 
neupućenome korisniku, a bibliotekar može 
prepoznati građu bez obzira na vrstu, jezik
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i zemlju izdanja. S Unimarcovim se ozna
kama, između ostaloga, regulira pnetraži- 
vost elemenata opisa. Predvidjeli smo pre
traživanje po:

— autoru,
— dijelu naslova ili naslovu,
— stručnoj skupini,
— predmetnici, tj. predmetu ili ključ

noj riječi, a može se pretraživati i po izda
vaču i mjestu izdanja.

III. ORGANIZACIJA POSLA

U fazi osnivanja knjižnice moraju se 
donositi dalekosežne odluke od najvećeg 
značenja za ustrojstvo knjižnice. Zato je 
neobično važno postaviti knjižnicu na 
najstručnije temelje kako bi se mogla ne
smetano razvijati u komunikaciji s drugim 
knjižnicama. Stručno koncipirana knjižnica 
komunicira i s drugim oblicima pohranjiva
nja duhovnoga blaga, kao što su dokumenta
cijski centri, arhivi, baze podataka i si. 
Naša koncepcija sve ovo omogućava na su
vremen i efikasan način. Ova bi knjižnica 
bila prvenstveno posudbena, ali s posebnim 
tretmanom dijela zaštićenoga fonda u ko
jemu su rijetke i stare knjige. Također 
nam je stalo da se u obradi knjižne građe 
poštuju sva bibliotečno-dokumentacijska 
pravila što u nacionalnoj knjižnici nije pro
vedivo kao u nekoj manjoj i specijaliziranoj.

Ovako koncipirana knjižnica može 
odgovoriti svim zahtjevima u suvremenoj 
znanosti: sistematsko pokrivanje nekog pod
ručja {ovdje esperantisti ka i djela na espe
rantskom jeziku, originalna i prevedena), 
izrada kataloga na listićima, izrada tiskanoga 
kataloga i tezaurusa, specijalnih bibliogra
fija i popisa fonda (npr. popisi esperantskih

časopisa), osiguranje komunikacije s drugim 
knjižnicama i NSB. Također se predviđa 
redovita razmjena s drugim esperantskim 
savezima uz ponudu naših časopisa „Tem
po" i „Zelano". Omogućuje se i strojno 
vođenje evidencije o posudbi s boljom 
komunikacijom s korisnicima, poduka knjiž 
ničara i korisnika, izrada katalog deziderata 
(građe koju je potrebno nabaviti) što će biti 
omogućeno zahvaljujući trenutačnom pre
traživanju fonda. Tek je s ažuriranim kata
lozima moguća uspješna suradnja s drugim 
esperantskim klubovima u svrhu razmjene 
građe i popunjavanja fonda, te uzajamne 
posudbe knjiga.

Organizirana i pretraživa knjižnica 
omogućava sadržajne aktivnosti:

1. Tematske izložbe za članstvo i 
širu publiku,

2. Propagandne aktivnosti (npr. 
akcija prikupljanja knjiga),

3. Predavanja o esperantskom pokre
tu i literaturi,

4. Istraživački projekti (pretraživanje 
esperantskog fonda NSB i drugih klubova),

5. Tečajevi jezika (sa stalnom izlož
bom osnovnih udžbenika i pomagala) itd.

IV. GLAVNI UVJETI ZA OSNIVANJE 
KNJIŽNICE

1. Bibliotečni prostor za knjige, 
knjižničara i korisnike,

2. Kompjuter (s min. 4 MB RAM) 
i 60 MB na HD,

3. Namještaj (stolovi i stolice) te 
police za knjige.

Fikret Cacan

ZAKLJUČCI SJEDNICE PREDSJEDNIŠTVA OD 29. 9. 1990. 
VEZANI UZ OSNIVANJE BIBLIOTEKE

1. Da se prihvati izvještaj o dosad učinjenom
2. Da se donese odluka o pokretanju postupka za osnivanje Hrvatske espe

rantske biblioteke u Zagrebu
3. Da se donese odluka o zahtjevu za dodjelu ORACLE-programa i aplikacije 

za biblioteke od Nacionalne i sveučilišne biblioteke
4. Da se i formalno osnuje inicijalna grupa za osnivanje biblioteke, koja bi u 

daljnjim aktivnostima donosila tekuće odluke u vezi provođenja projekta
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ANKORAŬFOJE PRI
2-a ALP-ADRIA 

ESPERANTO-KONFERENCO

KRITIKE

KONSIDEROJ

Ofte homoj, agantaj en la diver
saj kampoj de la Alp-Adria Labor- 
komunaĵo, publike asertis, ke la kvin
lingva situacio kreas ĝenan kaj serio
zan baron en la plenumigado de iliaj 
komunaj oficoj.

Estas do tasko de ni esperantis
toj proponi al ili la plej taŭgan sol
von.

Post la lasta kunsido en Koszeg 
evidentiĝis ke la nuna E-laborkomisi- 
ono ne kapablas, kaj neniam eble 
kapablos, prezenti konvenan planon 
por la realigo de ĉi tiu postulo.

Fakte ne eblas atingi la dezi
ratan rezulton nur pere de puptea
tra festivalo kaj literatura premio!

Pli specifajn iniciatojn oni ne 
intencas entrepreni. Interalie la komi
tatanoj, kiel ni jam siatempe sub 
strekis, laboras laŭ ritmoj nekrede
ble malrapidaj: post du jaroj anko
raŭ ne estis elektitaj regionaj repre
zentantoj nek prezidanto; eĉ anko
raŭ ne ekzistas oficiala regularo! 
Pri ĉi-lasta oni nun starigis komisio
non! Ni bone scias kiom veras la 
diraĵo: SE VI DEZIRAS EFEKTIVI

GI ION, EKLABORU TUJ - SE VI 
DEZIRAS ĜIN BOJKOTI, ELEKTU 
KOMISIONON.

Sed kion ni povas fari? Al la 
nuna komitato mankas profesieco, 
strategio kaj dinamismo. Aliflanke ne 
ekzistas inter ni taŭgaj laborantoj 
pretaj ilin anstataŭi.

Guste pro tio ni subtenos ilin 
en ilia etprofita agado. Pli bone io 
ol nenio: sed Esperanto ankoraŭ- 
foje perdas grandan ŝancon.

En unuigita Eŭropo, institucioj 
kiel Alp-Adrio estos superfluaj: La 
unuigo de nia kontinento marŝas 
sufiĉe rapide. Laŭ la programoj de 
Koszeg, plej optimisme ni havos 
statuton en 1991, regionajn repre
zentantojn en 1992, prezidanton en . 
1993: kiam oni eklaboros ĉirkaŭ 
serioza programo?

Mi kaptas la okazon por dan
ki tiujn amikojn, sendintajn al mi 
sugestojn rilate la enhavon de en
ketilo (proponota al Alp-Adriaj 
funkciuloj), kiu, evidente, estis pri
planita ekstertempe.

E. Dodier

(La artikolo estas represita el 
la triesta revuo „La Eta Gazeto" 

Oktobro 1990)
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ALPE-JADRAN

De la 6-a ĝis la 9-a de septem
bro okazis en hungara urbeto Koszeg 
ĉe la aŭstra landlimo la 2-a Konfe
renco de Esperantistoj el Regiono 
Alp-Adria. Temas pri tre interesa 
regiona kunlaboro inter parto de 
Italio, Aŭstrio, Hungario, Jugoslavio 
kaj Germanio, ĉar sur malgranda 
teritorio inter kies ekstremoj estas 
ne pli ol 400 kilometroj oni parolas 
5 statajn lingvojn kaj plurajn mino
ritatajn lingvojn eĉ de 4 diversaj 
lingvaj familioj. En ĝi nun enestas 
19 regionoj kiuj oficiale kunlaboras 
kadre de la Laborkomunaĵo Alp- 
Adrio. Esperantistoj de tiu regiono 
jam tradicie kune aktivadis longtem
pe en diversaj formoj, sed ekde 
pasinta 1-a Konferenco klopodis pre
zenti sian agadon al la oficiala 
Laborkomunaĵo kaj faris projekton 
pri kultura kunlaboro en Esperan
to. La projekto estis en printempo 
ĉi-jare prezentita fare de la Kroatia 
Registaro al Kultura Komisiono de la 
Laborkomunaĵo. Ĝi estis oficiale 
pridiskutita, kaj oni petis pliajn 
detalojn por definitive akcepti, ĉar 
oni konsideris ĝin grava. La projekto 
enhavas la jenajn kvar aktivecojn:

1) PIF kiel profesia festivalo 
de pupteatroj estonte disponigos si
ajn partoprenantajn teatrojn inter 
kiuj parto ludas en Esperanto an
kaŭ al Graz (Aŭstrio) kaj Triesto 
(Italio).

2) La Konferenco de Alp- 
Adriaj Esperantistoj donos pli da 
atento al kadra festivalo de amato
raj aktivadoj en Esperanto.

3) Okazos regule en Goricio 
(Italio) proklamo de Libro de la 
Jaro, la plej valora traduko el nacia 
lingvo en Esperanton el la itala, 
kroata, slovena, germana kaj hunga
ra. Prijuĝas internacia ĵurio.

4) Organiziĝos ĉiun duan jaron 
internacia lingvistika konferenco pri 
la lingva situacio en la regiono.

En la Konferenco en Koszeg 
partoprenis 102 delegitoj kaj gastoj 
el ĉiuj kvin landoj kaj pliaj gastoj el 
ĉeĥoslovakio kaj Bulgario. La orga
nizantoj faris sian laboron kontenti
ge kun pluraj ekskursoj, kulturaj 
aranĝoj kaj partopreno de oficia
luloj.

La Konferenco akceptis speci
alan deklaracion kaj decidis ke la 
sekva — 3-a Konferenco okazos en 
Zagreb de la 20-a ĝis la 22-a de sep
tembro 1991. Tiu ĉi konferenco 
proponos pli da programoj por ge
junuloj, aparte en la festivalo de 
amatoraj kulturaj aktivecoj en Espe
ranto kaj eksperimenton pri retra
dukado al ĉiuj regionaj lingvoj pere 
de la lnternacia Lingvo. Restado 
en Studenthejmoj kun dulitaj ĉam
broj estos malmultekosta. Pliajn de
talojn petu ĉe: lnternacia Kultura 
Servo, Poštfako 499, YU-41000 Za
greb.

Zlatko Tiŝljar
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FINA DEKLARACIO

La partoprenantoj de la 2-a Esperanto-Konferenco de ta ALP-ADRIA Regi
ono

KONSTATINTE
ke Alp-Adrio estas la unua institucio kie, antaŭ pli ol unu jardeko, ekkunla
boris civitanoj kaj instancoj de la ŝtatoj kun malsimilaj sociaj sistemoj kaj 
politikaj apartenoj;
ke ĝuste per sia plurjara aktivado en la kultura, ekonomia, distra, sporta, 
arta, scienca kaj media kampoj ĝi akiris prestiĝon kaj sperton;
ke en la mondo, post kelkaj jardekoj de bloka politiko, komenciĝas historiaj 
procezoj de kunlaboro kaj porpaca progreso;
ke precipe en la meza kaj orienta Eŭropo okazas gravaj liberigaj transformiĝoj 
de diversaj nacioj;

RIMARKAS
ke pro diversaj obstakloj — ankaŭ nekompreno pro la plurlingveco - ofte la 
liberigaj tendencoj transformiĝas al nacionalismo kaj ŝovinismo;
ke ĉiuj ĝisnunaj provoj de internacia komunikado pere de altrudo de iu ajn 
etna lingvo estis nekontentigaj kaj diskriminaciaj;

A TENTIGAS
ke esperantistoj de la regiono Alp-Adrio flegas inter si aktivan kulturan kaj 
turisman kunlaboron kaj okazigas tiucele i.a. interregionajn konferencojn 
kaj renkontiĝojn jam ekde 1964;

KONSTATANTE
ke la esperantistoj de Alp-Adria regiono ĉiam estis konsciaj pri la problemo 
de la lingva komunikado en regiono, kiu kunigas ĉiujn lingvo-familiojn de 
Eŭropo, kaj laŭ siaj fortoj plenpretas subteni la fortostreĉojn de la Labor- 
komunaĵo Alp-Adrio survoje al ampleksa esplorado kaj plenkonvena solvo 
de tiu problemo;

OPINIAS
ke ĉiuj nacioj kun siaj kulturoj kaj lingvoj estas kaj devas resti egalrajtaj, 
sendepende de la historia graveco aŭ nombro;

KONSIDERANTE
la deklaron pri la homaj rajtoj de UNO, la du rezoluciojn de UNESCO pri la 
lnternacia Lingvo Esperanto kaj la pli ol 100-jaran porpacan rolon de la Es
peranto-Movado;
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PROPONAS
ke ĉiu — kiel montro de estimo kaj toleremo al ĉiuj aliaj nacioj — rezignu al
trudi sian lingvon kaj ne akceptu la altrudon de alies lingvo en la internacia 
komunikado;

ke oni konsideru — kiel praktika realigo de egalrajteco — la eblon akcepti la 
internacian lingvon Esperanto kiel sian duan lingvon kaj uzi ĝin por la inter
nacia komunikado;
ke oni pli intensigu la lernadon de najbaraj lingvoj en la regiono Alp-Adrio, 
ne nur pro ekonomiaj kaŭzoj sed ankaŭ pro la valoro de tuthoma inter
kompreniĝo. La propedeŭtika taŭgeco de Esperanto por la atingo de tiu 
celo estos akcentata.

Por paco kaj egalrajteco!

***************************************************************

OKAZIS UNUAJ „AŬTUNAJ KOLOROJ" EN PALIO
*»**♦##***♦##*###♦#*•*♦#***#♦*♦*******♦***♦*#**#»**#*##*********

Paliĉ vere estis trafe elektita loko por ĝui agrablajn kolorojn de aŭtuno. 
Flav-bruna foliaro kovranta branĉojn kaj teron donadis diversajn impresojn sub 
matena, tagmeza, vespera aŭ nokta lumoj, kion la partoprenantaro diligente 
observis promenante apud la lago, tra la parkoj kaj vagante de unu kafejo al alia 
(pro kulturaj kialoj, kompreneble).

Dum tri tagoj (kaj du noktoj) en Paliĉ ĝuis, ripozis, laboris, ekskursis, kan
tis, trinkis kaj — manĝis, normale, malnormale kaj solene, kvindeko da esperan
tistoj el Skopje, Vranje, Svetozarevo, Beograd, Novi Sad, Subotica, Senta, Bačka 
Topola, Osijek, Zagreb, Sarajevo, el Hungario kaj Slovakio. El Slovakio venis in
vitita grupo el Poprad celante profundigi kunlaboron kun gastigantoj-esperantis- 
toj el Subotica. Du urbojn ligas vivo de Tibor Sekelj, kiu naskiĝis en Spišska So
bota (kvartalo en Poprad) kaj longe vivis, laboris kaj mortis en Subotica. Pri Po
prad prelegis sinjoro Milan Nenbeler. Rezulto de pli profundaj kontaktoj estas 
novaj Esperanto-renkontiĝoj: „Aŭtunaj koloroj" en Paliĉ (Subotica) kaj „Prin
tempaj floroj" en Spišska Sobota (Poprad). Krome, en (inter)parola programo 
okazis prelegoj de magistro Antun Simuniĉ el Osijek pri vivo kaj verko de Tibor 
Sekelj kaj mallonga raporto pri UK en Kubo de Tereza Kapista el Beograd 
(kiu pretas prelegi en kluboj) kaj Ronda tablo „Politikaj ŝanĝoj en orienta Eŭ
ropo — ĉu nova ŝanco por Esperanto". Same oni povis aĉeti esperanta jojn ĉe 
kvar giĉetoj (interalie ankaŭ ĉampanon „Verda rano" produktitan en Poprad), 
aboni gazetojn, aliĝi al vojaĝoj ...

ĉefa manko de la renkontiĝo — dum la lasta vespero pro teknikaj kialoj 
esperantistoj restis dise. Aliaj, bedaŭrinde, jam konataj: aliĝiloj ne sufiĉe frue 
senditaj, aliĝontoj atendis lastan momenton por aliĝi, ofte telefone, el organi
zantoj ĉefe oni vidis unu personon — Borde Dragojloviĉ. Do, ni jam antaŭinvitas 
vin al venontjaraj „Aŭtunaj koloroj" al bela Paliĉ kaj Subotica, kiuj restas 
revenindaj kaj rekomendindaj. y Brankoviĉ
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PUPTEATRA INTERNACIA 
FESTIVALO (PlF)

- KONSTANTA VALORO
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

La 23-a Pupteatra lnternacia 
Festivalo (PIF) en Zagreb okazis 
inter la 31-a de aŭgusto kaj la 5-a de 
septembro 1990 kun entute 14 
profesiaj pupteatroj el 9 landoj. 
Sen ekstreme esceptaj atingaĵoj ĉi- 
foje — tamen kun tri sendube bone
gaj teatraj artkreaĵoj („Fausto" el 
VVroclavv, „Fiŝisto Palunko" el Za
dar kaj „Revo de la pupfaristino" 
el Trondheim), la ĉi-jara PIF denove 
entuziasmigis kaj la publikon kaj la 
kritikistojn. Ankaŭ nun eblis spekti 
ĉiaspecajn teknikojn kaj teatrajn ĝen
rojn — de la tradiciaj pupoj ĝis 
maskoteatro kombinita kun vivakto- 
roj. La pupteatroj „Tandarica" el 
Rumanio kaj de pupteatro el Vidin, 
Bulgario havis ankaŭ bonajn klasi
kajn marionetojn kaj la zagreba eĉ 
siciliajn marionetojn. Tre interesajn 
eksperimentojn per grandegaj pupoj 
faris la pupteatro el Zadar, kiu ja 
ricevis la ĉefpremion de la internacia 
faka jurio por la spektaklo „Fiŝi
sto Palunko kaj lia edzino".

Prezentaĵoj en Esperanto oka
zis dum la unuaj tri tagoj. Ni vidis 
nur kvar teatraĵojn en la lnternacia 
Lingvo sed ĉiuj estis lingve konten
tigaj kaj ĝenerale bonaj. Elstaris 
tamen du el ili — ne nur Esperante 
sed ankaŭ arte. La bulgara „Hun
deto kiu ne povis boji" de pupteatro 

el Vraca kaj la norvega pupistino 
Tatjana Zaitzovva el Trondheim kiu 
varmigis ĉies koron per sia pinta 
animiga arto en la prezentaĵo „La 
Revo de la Pupfaristino". La infa
na ĵurio atribuis sian ĉefpremion 
al ŝi. La teatraĵo de Vidin-teatro 
estis korekta, profesia kaj tiu de la 
Rumana teatro „La ganto" lerte 
plenumita marionetspektaklo. Lingve 
ĝi ricevis premion por bonege aran
ĝita surbendigo. Premion „Jozefo 
Petrin" por aktoro kiu plej bone 
parolas Esperanton gajnis Emil Penja- 
ŝki el Vraca.

ĉi-jare post periodo de regre
so ni feliĉe spertis denove ioman 
kreskon kaj vigliĝon rilate la espe
rantistan publikon. Estis unu infan
grupo el Varpalota en Hungario kaj 
dudeko da esperantistoj el Hunga
rio, Bulgario, Hispanio, Aŭstrio, Sve
dio, Koreio kaj Jugoslavio. Ni tre 
esperas ke tio ne estis hazardo, sed 
tendenco kaŭzita de serioza pliin- 
teresiĝo de junaj esperantistoj kaj 
E-familioj por la pupteatra arto.

La premioj de la lnternacia 
lingva ĵurio estis monaj kaj donis 
ilin duone lnternacia Kultura 
Servo kaj Kroatia Esperanto-Ligo kiel 
aŭspicianto.

ZI atko Tiŝljar
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Suda Koreio apartenas al ekzotikaj landoj el vidpunkto de jugoslavoj. 
Tial ne estas surprizo, ke la restado de juna korea esperantisto CHOE TAE- 
SOK el Sedlo vekis relative grandan intereson de esperantistoj en nia lando. 
Samideano Choe Tae-Sok restadis en diversaj lokoj de nia lando, kiel gasto 
de lokaj kJuboj kaj aktivuloj-unuopuloj, sed la ĉefan meriton por lia senĝena 
restado en nia medio havas s-anino Spomenka Ŝtimec el Zagreb, kiu planis 
liajn kontaktojn kaj restadojn en diversaj lokoj. Por la legantoj de ,,Tempo" 
ni provis prepari mozaikon pri lia unumonata vojaĝo tra tri respublikoj de 
Jugoslavio.

SUBOTICA KAJ 
BAČKA TOPOLA

25.8.-31.8  kaj 5.9.-9.9.

Post sia vojaĝo tra Bulgario, la 
juna esperantisto Choe Tae-Sok alvoja- 
ĝis al Subotica, kie li pasigis pli-malpli 
duonon de sia restado en Jugoslavio. 
Dum sia vizito li estis gasto de espe
rantistoj el Subotica, kaj pri Suda 
Koreio li prelegis dufoje: en la entre
preno „Sever" kaj en la klubejo de 
Esperanto-societo Subotica. Enkadre 
de ĉi-regiona restado, li vizitis ankaŭ 
Bačka Topola, kie li faris intervjuon 
pere de loka radio-stacio.

informis: Lajčo Imrić '

ZAGREB
31.8. -5.9. kaj 19.9.-21.9.

Sian restadon en Subotica s-ro 
Choe interrompis por viziti la Pup
teatran Internacian Festivalon (PIF) 
en Zagrebo inter la 31-a de aŭgusto 
kaj 5-a de septembro.

Lia dua vizito al Zagreb okazis 
du semajnojn poste, kaj dum kelkaj 
tagoj li prelegis pri sia lando en Espe
ranto-societo „Bude Borjan". Aparte

la 20-an de septembro li partoprenis 
la prezenton de la korea eldono dq 
Esperanto-lernolibro laŭ la Zagreba 
metodo, kiu okazis en la Biblioteko 
Staĝi išće.

informoj: l KS kaj ZEL

BANJA LUKA
9.9. - 12. 9.

Por Banja Luka s-ro Choe estis 
jam la dua koreano kiu venis viziti la 
lokajn esperantistoj, sed ne kun mal
pli granda intereso de la urbanoj. 
Li prelegis pri Koreio en la Gimna
zio en Banja Luka, kaj estis gasto 
de junulara organizaĵo de la urbo. 
Krome, li vizitis la redakcion de 
la revuo „Glas", kie estis okazigita 
intervjuo kun ĵurnalistoj. Kiel finan 
konkludon, la esperantistoj el Banja 
Luka proponis starigi kunlaboron kun 
iu junulara klubo el Seŭlo, pri kio 
s-ro Choe promesis sian helpon.

informis Miĉo Vrhovac

SARAJEVO
12.9. -20.9.

En Sarajevo gastiganto de s-ro 
Choe estis s-ano Anto Prajz el Had-
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žići apud Sarajevo. La programo de 
lia vizito konsistis el vizitoj al unuopaj 
esperantistoj, al sidejo de Esperanto- 
Ligo de Bosnio kaj Hercegovino, al 
urbaj vidindaĵoj kaj al hejma muzeo 
de Smail Grbo. Aparte okazis vizito 
al Universitata Esperanto-klubo Saraje
vo, kie la gasto babilis kun E-gestu- 
dantoj.

informis Smail Grbo

VARAŽDIN
22.9. - 25. 9.

Esperanto-societo en Varaždin 
gastigis la vizitanton en sia urbo. Li 
sukcesis viziti vidindaĵojn de la urbo 
(la faman tombejon. Malnovan urbon, 
la urban muzeon, barokajn palacojn, 
promenejon kaj ĉefan urboplacon). 
Sekvis vizitoj al unuopaj esperantis
toj (s-anino Ivek), kaj la tre plaĉa 
vizito al vinberejo. Dum lasta tago 
de lia restado en Varaždin okazis 
lia vizito al entrepreno „Coning", 
kie la gasto trarigardis la komputil
centro^ ekipaĵojn por mikro-filmado 
ktp.

informis: Željka Ivić

ĐURĐEVAC
25. 9. - 27. 9.

La 26-an de septembro la gasto 
okazigis prelegon pri Suda Koreio 
en la Galerio de Stari Grad kun tri
deko da spektantoj, sed la ĉefa punkto 
de lia restado estis unuhora intervjuo 
ĉe la loka radio-stacio, kiu vekis gran
dan intereson de lokaj aŭskultantoj.

El vidindaj lokoj la gasto vizitis 
Etnografian muzeon en Virje, la 
riveron Drava, Malnovan Urbon, kaj 
neformale vizitis la entreprenon 
„Bilokalnik" (lignaĵindustrio), speci
fan datrevenfeston kaj tipan vinbe
rejon.

El Đurđevac la gasto revenis al 
Varaždin kaj daŭrigis la vojon al 
Hungario.

informis J. Pleadin

****************************************

NEKROLOGO

STJEPAN KRČMAR

Stjepan Krčmar, mezlerneja profesoro kaj nacilingva verkisto, forpasis la 
22-an de septembro en sia 70-a vivojaro. Ni konas lin laŭ la novelaro „Tri no
veloj" (tradukita de J. Velebit kaj eldonita ĉe IKS, Zagreb), sed jam multe pli 
frue li estis aktiva esperantisto. Antaŭ multaj jaroj li estis unu el la membroj 
de Esperanto-societo en Virje, kaj dum kvindekaj jaroj li estis sekretario de 
Esperanto-societo en Virovitica.
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BLINDAJ ESPERANTISTOJ 
KONGRESIS EN SARAJEVO

La 58-a lnternacia Kongreso de 
Blindaj Esperantistoj okazis en jugo
slavia urbo Sarajevo, fakte ĝia ban
loka parto lliĝa, de la 25-a de julio 
ĝis la 5-a de aŭgusto 1990. Ĝin par
toprenis ĉ. 140 personoj el 11 eŭ
ropaj landoj.

Kadre de la Kongreso okazis 
simpozio pri „Specifeco kaj proble
moj komunikaj de la vid-handi
kapuloj", kies aŭspicianto estis Tut
monda Unuiĝo de blinduloj. Deko 
da prelegoj kaj tre viglaj diskutoj 
de nombraj partoprenantoj pruvis 
aktualecon de la temo. Estis pri
traktitaj la psika, socia, teknika, 
eduka, kultura, turisma kaj aliaj 
aspektoj de komunikaj problemoj 
de blinduloj.

Dum la Kongreso kunvenis laŭ- 
fake muzikistoj, instruistoj, telefoni
stoj kaj redaktoroj de la brajlaj E- 
revuoj kun siaj legantoj. Okazis 
interesaj prezentadoj: de RASA- 
instruilo, de porblindulaj inventaĵoj 
kaj ankaŭ de lernantaj manlaboraĵoj 
prezentitaj de loka lernejo por 
blindaj infanoj.

Ankaŭ la kultur-arta parto de 
la programo estis abunda. Prezentis 
sin la folklora ensemblo, pola akto
rino Jadviga Gibĉinska kun la mono
dramo „Zamenhof", kaj dum la in
ternacia vespero multaj partoprenan
toj de la Kongreso. Unu vespero 
estis dediĉita al la ĵus eldonita braj
la libro „El jugoslavia poezio". Tre 
interesan prelegon pri originala Espe
ranta literaturo faris Borisa Miliće- 
vić.

La kongresanoj debatis ankaŭ 
pri situacio de blinduloj en evolu
landoj, kaj efektivigante konkludojn 
de tiu debato ili kolektis 337 neder
landajn guldenojn por helpi iun el 
programoj de la Agado E3 — „ln
ternacia kampanjo por solidareco 
kun blinduloj" kies „verda" slogano 
estas „Esperantistoj, esperigu espe
rantojn!"

La partoprenantoj utiligis tre 
belan veteron por viziti malnovan 
parton de la urbo Sarajevo, landan 
muzeon, kaj por promeni tra belega 
naturo kiu ĉirkaŭas la kongresejon, 
lli ankaŭ unu tutan tagon sunumis 
kaj banadis en lago Borci, kiu trovi
ĝas je sepdek kilometroj de Saraje
vo.

La 58-a IKBE altiris signifan 
atenton de adekvataj registaraj kaj ur
baj rondoj. La Kongreson malfermis 
la respublika helpministrino pri labo
ro, sano kaj socialaj aferoj, s-ino 
Nataša Simičić. Delegacio de la Kon
greso havis akceptojn ĉe ministro- 
protektanto d-ro Momir Macanoviĉ 
kaj ĉe la vicurbestro de Sarajevo. 
Ĵurnalistoj el radio, televido kaj la 
plej legataj gazetoj vaste informis 
pri la kongreso dum la tuta semajno.

Organizantoj de la Kongreso, 
Esperanto-Ligo de Bosnio kaj Herce
govino kun Respublika Blindul-Aso- 
cio, varme akceptis la kongresanojn, 
kiuj kelkfoje esprimis sian kontente
con pro ege efika organizado de la 
tuta kongresa programo. Sed, oni 
certe povus diri ke la kontenteco 
estis ambaŭflanka.

Azra Čolić
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TEJO/KER SEMINARIO
Jettenbach 14-19.09.1990.

Certe la organizantoj ne povin
tus elekti pli taŭgan ejon por diskuti 
pri la temo „Homoj marĝene de la 
socio": Jettenbach, malgranda vilaĝo 
perdita en la germana kamparo ĉ. 50 
km. oriente de Munkeno, verŝajne 
ludis gravan rolon en la inspiro de la 
dumseminariaj diskutrondoj ...

La temo estis tre vasta, kaj la pre
legantoj ĝin analizis el plej diversaj 
vidpunktoj, sekvante tamen struktu
ron, kiun la organiza teamo klopodis 
doni al la seminariaj laboroj.

La ekonomiajn aspektojn de mar- 
ĝeneco oni alfrontis per prelegoj de 
Barbara Despiney (PL/F), ekonomiki
stino, kiu evidentigis la profundajn 
konektojn, kiuj ekzistas inter la 
transiro de planita al merkata ekono
mia sistemo, kaj la drasta plialtiĝo 
de senlaboreco, ĉefe junulara, en la 
orient-europaj landoj. Same pri junu
lara senlaboreco, kaj pri praktikaj 
konsiloj por elturniĝi en la malfacila 
transirperiodo de la studado ĝis la 
eniro en la labormerkaton, temis la 
prelego de Elisabeth Schvvarzer (D).

Pri etna marĝenigo, en la tre spe
cifa kazo de Israelo, prelegis Amri 
VVandel (IL), kiu substrekis la malfa
cilan kunekziston de enmigrintoj, en
landaj minoritatoj kaj grupoj da nun 
enmigrantoj (ĉefe el Sovetunio) en tiu 
juna mezorienta lando.

Malgraŭ la specifeco de la traktita 
kazo, ĝi estis tre taŭga ekzemplo de la 
neceso, por ĉiu grupo, integriĝi en la 
socio, tamen konservante sian kultu
ron kaj siajn morojn.

Ankaŭ tre specifa estis la kazo 
traktita kiel ekzemplon de marĝenigo 
pro „korpaj kialoj": alkoholismo en 
Finnlando (Minna Ollikainen /SF/) 
estis „rol-prelego", dum kiu, post 
enkonduko de la ĝenerala problemo, 
oni aktore legis vivhistoriojn de vere 
ekzistantaj personoj, kiuj ĉu estas mar- 
ĝenigitaj, ĉu sin merĝenigis pro sia 
dependo de alkoholo'.

Duonvoje inter psikologia kaj 
„movada" diskut rondo estis tiu, ves
pera, pri la temo „inter aliuloj", 
gvidita de Bianka Jacobsen (D), sur
baze de la libro „Fajron sentas mi 
interne, de Ulrich Matthias, kiu ra
kontas la personajn spertojn de homo, 
kiu, ne estante kapabla sin ĵeti en la 
socian vivon, estas marĝenigita kaj 
sin marĝenigas ene de tiu Esperanto
movado, kiu ĉiam asertas kaj kredas 
esti plej malfermita kaj akceptema.

Ne ĉiuj prelegoj estis, tamen, 
celitaj al unu tipo de marĝenigo: 
pluraj prelegoj temis pri aspektoj 
de la ĝenerala problemo „marĝeneco". 
De tiuj psikologiaj, kiel en la prelego 
de Francesco Pignatelli (I) „psikolo
gio de marĝenigo", kiu substrekis 
iujn el la plej elstaraj hipotezoj pri la 
psikologiaj procesoj, per kiuj indivi
duoj aŭ grupoj marĝenigas aliajn, al 
tiuj socio-pedagogiaj en la prelego de 
Bernhard Westerhoff (D), kiu analizis 
plurajn aspektojn de la kaŭzoj kaj 
eblaj solvoj de la problemo de marĝe
nigo. Ankaŭ pri eblaj solvoj parolis 
Annegret Mayer (D) en sia prelego pri 
la „Bahaa modelo por mondvasta in- 
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tegrigo de individuo", kiu prezentis 
la manieron, kiel la bahaa komunumo 
celas forigi la superregon de la plej
multo sur la minoritatoj.

Krom per prelegoj, la temo estis 
alfrontita aŭ, pli bone, eksperimenti
ta per „rolludo", gvidita de Anna 
Ritamaki (SF), kiu ĵus reprezentis 
TEJO-n en trejn-kurso će la „Eŭropa 
Junulara Centro": ĝi reproduktis je 
laboratoria grandeco la rilaton, kiu 
ekestiĝis inter du malsam-kulturaj gru
poj, kiuj iom post iom ekkonatiĝas.

ĉiun prelegon sekvis longa (se 
eble) debato, dum kiu ĉiuj havis ion 
por demandi, kontraŭaserti aŭ aldo
ni, foje surbaze de personaj spertoj 
foje surbaze de siaj propraj studoj: 
ju pli la interparolado profundiĝis, 
des pli ni malkovris novajn facetojn 
por diskuti, tiel ke iel la seminaria 
temo estis ĉiam veka, kaj debatata, eĉ 
foje ekster la labortempo.

Ne mankis tamen ebleco ripozi 
dum la tuttaga ekskurso al la fama 
kastelo apud la lago Chiemsee. Mai 

graŭ temis pri hazardo ol pri planita 
koincido, tiu kastelo, konstruita de la 
freneza (aŭ almenaŭ supozata tia) 
princo Ludoviko la dua de Bavario, 
kaj la apuda monaĥinejo, tamen iu
sence estis laŭtemaj celoj de la eks
kurso: ili, fakte, reprezentas du mal
samajn polusojn de marĝenigo, nome 
la plej oran materian riĉecon kaj su
perecon kaj, male, la plej pure (teo
rie) spiritan mondon.

La seminario estis plua interesa 
ŝanco por kelkaj (bedaŭrinde malpli 
multaj ol antaŭvidite) gejunuloj ren
kontiĝi kaj serioze diskuti pri temoj, 
kiuj en la normalaj aranĝoj ne estas 
intense debatataj: sendube ne mankis 
eblecoj kaj taŭga etoso por amuziĝi, 
sed amuziĝo en si mem ne estis la celo 
de la renkontiĝo. Kaj tio ne nepre 
estas negativa flanko, Ĉefe en mova
do, kiu, eĉ nur por pretervivi, pli 
bezonas aktivajn kaj kapablajn geju
nulojn ol turistojn.

Anna Cimossa kaj 

Alessandro Amerio

MONTKABANA RENKONTIĜO 
EN AŬSTRIO

Inter la 12-a kaj 14-a de oktobro. 
Aŭstria Esperanto-Junularo organizis 
2-an semajnfinan renkontiĝon, ĉi-foje 
nomitan „Montkabana renkontiĝo". 
La renkontiĝo okazis en Tauplitz- 
alm, konata ski-centro en la koro de 
Aŭstrio, kaj ĉirkaŭ 35 partoprenantoj 
alvenis el ok landoj, precipe mez- 
eŭropaj. Plejmulto el partoprenantoj 
estis junuloj, sed ankaŭ junspiritaj 
plenkreskuloj estis bonvenaj. El Jugo
slavio alvenis sep partoprenantoj, anoj 
de Studenta Esperanta Klubo kaj 

ES „Bude Borjan" el Zagrebo.
La nura oficiala parto de la pro

gramo estis plantado de la pac-arbo 
kaj starigo de Esperanta kaj german
lingva memortabulo apud la arbeto. 
Krom tio, dank' al bela vetero kaj 
belega ĉirkaŭaĵo, la partoprenantoj 
amuziĝis per promenadoj, montgrim
padoj kaj vesperaj interparoladoj.

Post ĉio, tio estis bela ŝanco 
por ekkoni novajn samideanojn kaj 
amuziĝi inter aliaj „grandaj" ren
kontiĝoj kaj, laŭ mia opinio, ĝuste 
tiaj renkontiĝoj mankas en Esperan
tujo.

Vanja Radovanović, SEK Zagreb
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9-11.11.1990. VOJAĜO AL TRIESTO. Se ĝis nun vi ne vizitis Trieston 
turisme, jen bona okazo. Esperanto-societo „Liberiga 
Stelo" (pp. 27, 54000 Osijek), organizas aŭtobusan viziton 
al ĉi tiu urbo. La turisma programo subkomprenas butiku
madon, viziton al parko -botanika ĝardeno, viziton al ka
stelo Miramare, viziton al monto St. Giusto kaj groto 
Grotta Gigante. Loĝado kun matenmanĝo en junulara ga
stejo „Tergeste" apud la kastelo Miramare inkluzivitaj. 
Prezo: 640,00 din. (tranokto, veturkestoj, matenmanĝo 
kaj enirbiletoj al turismaj objektoj).
Lastmomentaj aliĝoj al telefono de la redaktoro de „Tem
po": (043) 814-630.

29. 11. 1990. Dum Tago de Respubliko, Esperanto-Ligo de Bosnio kaj 
Hercegovino (V. Pelagića 8/I, 71000 Sarajevo, tel. (071) 
219-857) organizas du interesajn vojaĝojn:

PRAGO -27. 11. ĝis 2. 12.
La vojaĝo konsistas el vizitoj al Vieno (Prater, Schonbrunn), 
turisma trarigardo de Prago (Hradĉani, Staromestske Na- 
mesti, Vaclavske namesti), vizito al Beneševo kaj bierfabri
ko, kaj revene trarigardo de Budapeŝto. Prezo: 1.100 dina
rojn kaj 50 germanajn markojn.

SOFIO -29. 11. ĝis 2. 12.
Restado kaj trarigardo de la bulgara ĉefurbo. Prezo: 1100 
dinarojn.

GRAVE! GRAVE! GRAVE!
Kroatia Esperanto-Ligo, enkadre de la festo dum Zamenhofa tago, organizas 
ekzamenojn de Esperanto (A, B kaj C-grado), la 15-an de decembro 1990 
(sabato), je la 10-a horo en Amruševa 5/I, Zagreb. Prezo de la ekzameno kaj 
koncerna diplomo: 150 dinarojn. Viajn aliĝojn bonvolu sendi al KEL ĝis 
la 1-a de decembro.
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RAKONTO PRI LA DESTINO DE LA „VILAO AMFORA"

Preskaŭ la tuta aktiveco de la 
Esperanto-societo „A. Š. Turkoviĉ" 
en Rijeka en pluraj lastaj monatoj 
turniĝas ĉirkaŭ la solvenda problemo 
nomita „Amfora". Sesdeko da mem
broj de la societo, precipe ĝiaj akti
vuloj, antaŭ ĉio 13 membroj de la 
prezidantaro okupiĝas pri la temo kaj 
la problemo de la vilao „Amfora" 
en multenombraj neformalaj interpa
roloj kaj en granda nombro da „ofi
cialaj" kunvenoj en la societejo kaj 
ankaŭ en la kunsidoj de la prezidan
taro.

La vilao „Amfora" apartenas al 
la societo „A. Š. Turkoviĉ". La societo 
estas ne nur posedanto, sed vera, plen
rajta proprietulo de la vilao. Tiu bel
aspekta konstruaĵo situas en la peri
ferio de la urbo Rijeka, 5 kilometrojn 
ekde la centro. Ĝi troviĝas sur la ŝi- 
seo „Jadranska magistrala" en Kos- 
trena, Sodiĉi 3. Ĝi situas per aera dis
tanco nur 500 metrojn ĝis la marbor
do, aŭ nur 1,5 km ŝosee.

La teretaĝo de la vilao konsistas 
el unu granda halo, du verandoj, kaj 
du apartamentoj, el kiuj ĉiu havas po 
unu ĉambron, unu kuirejon kaj unu 
banejon. Sur la supra etaĝo troviĝas 
ses ĉambroj, kaj banejoj kaj necesejoj. 
Entute ĉirkaŭ 250 metroj kvadrataj 
da utila spaco, pius unu belega teraso 
(50 metroj kvadrataj) rigardanta al la 
maro.

Verŝajne, nek en nia lando nek 
en la mondo ekzistas iu esperantista 
societo proprietanta similan havaĵon.

Ideale estus se tiun vilaon oni 
transformus en iaspecan centron de 
Esperanta kulturo kaj en esperantistan 
marsomerdomon, somerrestadejon, ĉi 
tie oni povus trovi lokon por kunve
noj, kunsidoj, konferencoj kaj por 
aliaj renkontoj de esperantistoj, ĉi tie 
oni povus praktiki E-kursojn, prele
gojn, simpoziojn, aranĝi ekspozi
ciojn, okazigi kultur-artajn solenaĵojn. 
En ĉi-tiu vilao oni povus loki kazi
non kaj E-bibliotekon. La vilao povus 
kunvenigi enlandan kaj eksterlandan, 
internacian esperantistaron. La vilao 
povus fariĝi io simila al la iama Pri- 
moŝten, aŭ simila al la nuntempa 
Kultura Centro Esperantista en La 
Chaux-de-Fonds, aŭ al la Kultura 
Esperanto-domo Kastelo „Gresillon" 
en Bauge.

Vane fantazii pri tio. La vilao 
troviĝas en mizeraj kondiĉoj. Jam ses 
jarojn ĝi estas vakanta kun ĉiuj insta
laĵoj difektitaj, kun multaj riparenda- 
foj. La societo „A. Š. Turkoviĉ" 
estas senmona. Laŭ la projekto farita 
de fakulo, por ripari ĉiujn difektojn 
oni devus elspezi 200.000 DEM.

La vilaon oni ludonu, kaj ĉio 
estus Solvita. Antaŭ du-tri jaroj oni 
tion provis per anoncoj en taggazetoj, 
sed neniu volis lupreni la konstruajon 
en tia stato. Hodiaŭ la kondiĉoj ŝan
ĝiĝis. Cie en nia lando fondiĝas mult
nombraj privataj firmaoj. La bezono 
de la negoca spaco iĝas ĉiam pli gran
da. En Rijeka en nelonga tempo estis 
registritaj ĉirkaŭ du mil novaj priva-
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taj firmaoj. Antaŭ unu monato en 
unu domo en la centro de Rijeka 
lokiĝis 15 privataj entreprenoj. Al 
konkurso por lupreno de la negoc- 
spaco, la prezo de unu kvadrata 
metro haltis je 140 dinaroj!

Komence de ĉi-tiu jaro anoncis 
sin tri kandidatoj por lupreno de la 
vilao „Amfora". En reciproka kon
kurenco unu tuj elfalis ĉar li ne estis 
sufiĉe monkapabla kaj li ne povis esti 
serioze akceptita. La dua ĉiam pro
krastadis ne volante doni konkretajn 
formajn proponojn. La tria venis kun 
skribita konkreta propono de la 
kontrakto. Pri tiu propono oni diskutis 
en pluraj kunvenoj, kaj kunsidoj en 
la societejo. Oni detale, punkton post 
punkto, pridiskutis kaj kun proponin
to traktadis. En tiu traktado oni 
precize formulis dezirojn, postulojn 
kaj kondiĉojn de ambaŭ interesiĝan- 
toj. Estis konsideritaj ankaŭ la specia
laj interesoj rilatantaj Esperanton kaj 
la movadon. Ekzemple, la vilao estos 
nomita „Vilao Esperanto", en ĝi 
iu parto restos rezervita por la espe
rantista agado, ktp, ktp. Preskaŭ en 
ĉio oni kunsentiĝis. Restis nur preci

ze pritrakti kaj decidi pri la luprezo.
Sed, abrupte eksplodis malpru

denta makonkordo inter esperantistoj. 
La prezidanto kun kelkaj membroj 
neatendite venis kun tute nova propo
no de la kontrakto kun tute nova kon
kuranto. Tiu propono de la kontrakto 
provokis la 22-an de oktobro 1990 
en la societejo tre gravan malkonten
ton kaj kritikon dum la neformala 
kunveno de 12 membroj, inter ili 9 
membroj de la prezidantaro. La nova 
propono por iuj societanoj estas mal
akceptebla pro multaj kialoj, luj 
proponitaj punktoj de tiu kontrakto 
estas malkonformaj al la leĝo kaj 
rekte malutilaj kaj kontraŭaj al la in
teresoj de la E-societo. Akre estis 
kritikita la konduto de la prezidanto 
kaj de liaj subtenantoj kiuj volis rapi
dege, sen profunda pritrakto, kaj sen 
solida pridiskuto, tuj subskribi la 
suspektindan kontrakton.

Oni postulas ke la prezidanto 
tuj kunvoku la kunvenon por ke oni 
povu serioze pridiskuti ĉiujn rimarkojn 
kaj riproĉojn.

Rado Škaiamera

****************** A A AAA A» A A A»*»* **00

KORESPONDI DEZIRAS

Kun jugoslaviaj geesperantistoj deziras interŝanĝi poŝtkartojn, librojn kaj fol
klorajn diskojn/kasedojn: Pekim vaz, Caixa Postal, 3250, BR-69001 Manaus - 
AM, Brazilo.
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LA 11-a KUNSIDO DE KEL-PREZtDANTARO

La 11-a kunsido de KEL-prezidantaro okazis la 29-an de septembro 
1990 en Zagreb (Amruševa 5/I), kun partopreno de 14 membroj de la prezi
dantaro (Belošević, Dimovska /anstataŭ Cecić/, Gubijan, Ivić, Jagnjić A., 
Jagnjić M., Kudumija, Pieadin, Putnik, Vurm, Brkanac, Kočiš, Milošević, Osi- 
bov). La kunsidon ne partoprenis Morankić kaj Dikliĉ.

Por la kunsido estis preparita 9-punkta tagordo, kiu montriĝis sufiĉe am
pleksa. Estis akceptitaj protokoloj de la 8-a kaj 9-a kunsidoj de la Prezidantaro. 
Kelkaj membroj plendis pri neserioze kaj malĝustatempe organizita lasta (10-a) 
kunsido en Zadar, tagon antaŭ balotoj, sed post ioma diskuto la prezidantaro 
konkludis, ke la kunsido en Zadar estis decidpova, ĉar partoprenis kvorumo.

Pri realigo de laborplano parolis Neven Pufnik. Estis akceptita propono 
ke la seminario por aktivuloj ne okazu kiel planite dum novembro, sed kune, 
okaze de la Esperanto-semajno ĉirkaŭ Zamenhofa tago. La grupo de aktivuloj 
deĵoranta en KEL estas taskigita prepari programon por Esperanto-semajno en 
daŭro de 2-3 semjanoj.

La ĉefa temo de la kunsido estis fondo de Kroatia Esperanto-Biblioteko, 
kaj post longa diskuto estis elektita komisiono kiu plue okupiĝos pri tiu temo 
(Jagnjić, Milošević, Cacan, Pieadin, Pufnik). Pri la konkludoj kaj proponoj legu 
en aparta loko ĉi-numere.

Al la prezidantaranoj estis prezentitaj raportoj pri dumsomera deĵorado 
en Amruševa (kostoj: 6415 din) kaj pri la 2-a ERA-AROJ, kiu finiĝis kun nega
tiva saldo de ĉ. 4500 dinaroj.

Estis proponite, ke por la sekvonta kunsido oni preparu laborplanon por 
1991, kaj estis formita laborgrupo por statut-Sanĝoj.

Sub „diversaĵoj" estis konkludite ke s-ro Kočiš sendu protestleteron al 
JEL pro nericevo de invitiloj por la konferenco en Zagreb kaj por kunsido de 
JEL-prezidantaro. Estis subtenita kandidatiĝo de Zagreb por loko de jugoslavia 
Esperanto-kongreso, kun ebleco akcepti ankaŭ kandidatiĝon de Subotica. 
Rilate aktivadon en Alp-adria regiono necesas postuli pli da informoj de Pranjiĉ, 
Vela kaj Tiŝljar pri la kandidatiĝo de Zagreb por Konferenco de la regiono 
Alpoj-Adrio.

M. Belošević estas nomita kiel delegito en la Balkanan Komitaton.
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DRAMA GRUPO DE SEK 
REAKTIVAS

Post ioma paŭzo la Drama grupo 
de Studenta Esperanto-Klubo el Zagre
bo denove teatrumis. Okazis tio dum 
la itala nacia E-kongreso en Padova 
fine de aŭgusto. Dum la teatra vespe
ro ni prezentiĝis per teatraĵo „Inter
parolo de Angelo Beolco Ruzante", 
fama renesanca komediverkinto el Pa
dovo. La tekston tradukis eminenta 
itala esperantisto Carlo Minnaja kaj 
reĝisore helpis nin membroj de la 
„Assoziazione Ruzante" el Padova, 
kiuj prizorgis la kostumojn, ŝminka- 
ĵojn kaj scenejon. La teatraĵon spektis 
cento da kongresanoj kaj forta fina 
aplaŭdo montris ilian ŝaton. Precipe 
bone aktoris la ĉefrolulo Siniša Broniĉ, 
sed ne multe malpli bonaj estis 
Vesna Hitrec kaj Miren Miloviĉ. La 
sukceso de la teatraĵo estis des pli 
granda ĉar ni faris ĝin nur dum du 
monatoj (oni mendis ĝin en junio!) 
kaj des pli multe la sukceso ĝojigas 
nin, kaj ĉiujn ŝatantojn kaj iamajn 
membrojn de la Drama grupo.

Ljiljana Pranjić

JARABONOJ POR
„EL POPOLA ĈINIO"

Dinaraj jarabonoj al bonkvalita 
monata revuo „El Popola Ĉinio" 
estas pageblaj al EPC-perantoj en 
Jugoslavio, laŭ jena prezaro:

1 jaro................................................. 85 din
2 jaroj .......................................135 din
3 jaroj ...................................... 190 din

Jarabonojn akceptas kiel ĉef- 
peranto, s-ino Spomenka Štimec, 
Nova Ves 87, 41000 Zagreb.

NOVAJ LIBROJ EL ĈINIO

Perantoj de „El Popola Ĉinio" 
en Jugoslavio ofertas al vi novajn 
Esperanto-librojn laŭ jena prezaro:

„Rakontoj pri Afanti" 17,50 din
„Profilo de Cou Eblaj" 97,50 din
„Antologio de Cina

Literaturo" 145,80 din
„Gvidlibro tra Pekino" 192,70 din
„Geedziĝaj moroj de ĉinaj

nacimalplimultoj" 32,80 din
„Tibeto sur la Monda

Tegmento" 174,10din
„Granatoj" 27,40 din

SOLENA PREZENTO DE 
LIBRO DE ALBAHARI

La 27-an de septembro 1990 
okazis en Kultura Centro Beograd 
(KCB) solena prezento de esperant
lingva tradukaĵo „Eklampsio en remi
zo", kiun faris Zlatoje Martinov laŭ 



serblingva originalo de David Alba
hari.

La prezenton ĉeestis kaj parolis 
David Albahari kaj Zlatoje Martinov, 
precipe pri verkoj de Albahari kaj 
pri la Esperanta literaturo. La interpa
rolon gvidis prezidanto de Serbia 
Esperanto-Ligo mr Radojica Petrović, 
dum la fragmentojn ambaŭlingve legis 
f-inoj Snežana Petković kaj Dušica 
Živanović.

D. Albahari montris grandan inte
reson pri la Esperanta literaturo ĝe
nerale, kaj ankaŭ sian kontenton kaj 
dankon al Serbia Esperanto-Ligo kaj 
al la tradukinto, emfazante la gran
dan signifon kiun por li mem havas la 
tradukaĵo. Z. Martinov parolis pri 
la ĵus fondita beletra serio de SEL 
„Jugoslaviaj verkistoj en Esperanto", 
kiu celas prezenti al la mondo la ju
goslavian literaturon kaj enkonduki en 
la Esperantan beletron novajn sper 
tojn, formojn kaj temojn. La ĉefa 
karakterizo de la serio estas: traduki 
modernan literaturon kun novaj es
primmanieroj, formoj, temaliroj, in- 
ventmetodoj kaj novaj literaturaj iloj.

La libro de David Albahari estas la 
unua en la serio. Oni planas aperigi 
du librojn jare.

Zlatoje Martinov

ELDONAĴOJ DE 

ZAGREBA ESPERANTO-LIGO

En sia abunda eldona agado, ZEL 
verŝajne estas specifa organizaĵo espe
rantista en nia lando. Gia „Etlibra 
biblioteko" konsistas jam el kvin 
libretoj. Laste aperis poemlibroj sub 
titoloj „Jubilea versgirlando" (poemoj 
de zagrebaj esperantistoj) kaj „Stupoj/ 
Kiel, kien" (poemlibreto de origina 

laj kreaĵoj en Esperanto de du make
doniaj epserantistinoj (Nevenka Tomiĉ 
kaj Vera Čornij). Laŭ plej novaj in
formoj, baldaŭ aperos du novaj poe
maroj: „llia tosto je nia kosto" (ori
ginalaj poemoj de Marko Petrović) kaj 
„Sub suno kaj ombro" (poemoj de 
Dragutin Domjanić en originala kroata 
versio kaj en traduko de Zvonko Re- 
horiĉ). Kiel alia projekto ĉi jare estas 
menciita „La eta princo" en formo 
de etlibro.

Krome, la informilo de ZEL, 
„ZELano" atignis konsiderindan kvali
ton, ĉar ĝi aperas regule ĉiumonate 
(ĝis nun aperis 36 numeroj), kaj ĝi 
prezentas ĉion kio okazas en kampo 
de Esperanto en Zagreb kaj pli larĝe. 
Aparte gravas, ke la rubriko „Pro
grama paĝo" regule anoncas progra
mojn de zagrebaj societoj dum tuta 
mohato, kio faciligas planadon de 
eventualaj vizitoj.

Laŭ la plej freŝa informo, ĉiu 
libreto el „Etlibra biblioteko" kostas 
10,00 dinarojn, kaj kompleto el 
5 ĝis nun aperintaj, nur 40,00 dina
rojn. „ZELano" estas abonebla por 
1991 je prezo de nur 50,00 dinaroj.

ESPERANTO EN TURISMA 
PROSPEKTO

La nordkroatia urbeto Đurđevac, 
ricevis publikaĵon kiu prezentas ĝian 
plej faman konstruaĵon — la Malno
van Urbon, centron de ĝia kultura 
laboro. Aparte grava por esperantis
toj estas la fakto, ke Esperanto havas 
honoran lokon kiel unua lingvo de 
tiu prospekto, apud aliaj grandaj 
naciaj lingvoj. Teksto-adapton faris 
Zdravko Seleš, kaj la prospekto estos 
baldaŭ aĉetebla.


